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Изх. № 14/24.02.2023 г. 

 

До: Всички заинтересовани лица 

 

От: Сдружение за 

научноизследователска и 

развойна дейност, ЕИК 176968825, 

със седалище и адрес на управление: 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 

111 Г, представлявано от проф. 

Марин Христов – изпълнителен 

директор 

 

 

 

ПОКАНА 

за представяне на оферта във връзка с определяне на изпълнител за 

изготвяне на „Методология за провеждане на онлайн конкурс за „най-добра 

приложима иновативна идея““, във връзка с изпълнението на проект 

„Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за 

сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“, чрез 

Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от 

Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-

136/14.07.2021г.“ 

 

 

Уважаеми дами и господа, 
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С настоящото отправяме към Вас покана за представяне на оферта във 

връзка с определяне на изпълнител за изготвяне на „Методология за провеждане 

на онлайн конкурс за „най-добра приложима иновативна идея““, („Методология/та“) 

във връзка с изпълнението на проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, 

финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-

2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от 

Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-

136/14.07.2021г.“ 

Изготвената Методология трябва да е с висока степен на яснота и 

определяемост за всички етапи от провеждане на онлайн конкурса, да включва 

подготвителен етап за провеждане на онлайн конкурса и финален етап за 

определяне на победителите в конкурса за „най-добра приложима иновативна 

идея“. 

 

ІI. Място на изпълнение: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111, 

комплекс „Научно-технологичен парк“ – гр. София. 

 

III. Максималната прогнозна стойност за изготвяне на Методология за 

провеждане на онлайн конкурс за „най-добра приложима иновативна идея“ 

е до 4 899,58 лева (четири хиляди осемстотин деветдесет и девет лева и 

петдесет и осем стотинки) без ДДС. 

Предлаганата от участника цена трябва да включва всички разходи за 

изпълнение предмета на поканата така, както той е посочен в Техническата 

спецификация по-долу. 

 

IV. Техническа спецификация: 

Методологията за провеждане на онлайн конкурса за „най-добра приложима 

иновативна идея“ следва да представи цялостна програма за провеждане на онлайн 
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конкурс. Цялата организация и етапи от провеждането на конкурса следва да бъдат 

ясно описани и разпределени, както и съобразени с формата на провеждане на 

конкурса, а именно: онлайн. 

Методологията за провеждане на онлайн конкурса трябва да включва 

следните етапи: 

 

Подготвителен етап: 

В подготвителния етап следва да са описани всички подготвителни действия, 

свързани с подготовката на провеждане на онлайн конкурса. 

Към офертата си по настоящата покана, участниците задължително прилагат 

вариант на кратка апликационна форма за подаване на предложенията на 

участниците в конкурса, които участници могат да бъдат български и/или гръцки 

стартиращи компании и/или физически лица. Апликационната форма трябва да 

бъде изготвена като анкетна карта за попълване в гугъл форма (google form) и да 

съдържа необходимите полета за попълване, на база на които комисията ще може 

да се запознае с цялата необходима информация, за да извърши оценка на 

кандидатите.  

Максималният срок за подаване на предложения в онлайн конкурса не 

трябва да бъде по-дълъг от 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на  

публикуване на апликационната форма за участие в социалните мрежи/медии. 

Офертата на участниците в настоящата процедура трябва да съдържа 

предложение на „План с организация на всички действия след приключване на 

подготвителния етап“ и предложение за изготвяне на: 

- Методология за оценка на „най-добра приложима иновативна идея“; 

- Анкетна карта за оценка от комисията, изготвена на база на разписаната 

Методология за оценка. 

Предложената в офертата за изготвяне Методология за оценка на 

участниците в конкурса, трябва да се базира на критерии, които отразяват 
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важността и значимостта на иновативната идея за региона по проект с акроним 

„Inno wave”, включващ в себе си регионалните градове на Солун, Кавала, Серес, 

Ксанти (Гърция) и Благоевград, Хасково, Кърджали, Смолян (България)). 

Методологията за оценка задължително трябва да включва най-малко 

следните критерии:  

- Реалистичност и яснота на иновативната идея; 

- Новост на иновацията, произтичаща от идеята; 

- Време за реализиране на идеята; 

- Средства за реализиране на идеята; 

- Конкурентни предимства на идеята при конкурентните в 

регионален/национален аспект; 

- Пряк ефект върху региона (Солун, Кавала, Серес, Ксанти (Гърция) и 

Благоевград, Хасково, Кърджали, Смолян (България)); 

- Наличие на пазарен потенциал; 

- Посочване на конкретен пазар за реализация на бъдещата иновативна 

идея; 

- Допълнителни ползи за обществото (екологичност, социална отговорност 

и др.); 

- Възможности за партньорства при реализацията на иновативната идея. 

Методологията за оценка трябва да има ясно разписани критерии за 

оценяване и съответно скала за оценяване, по която експертната комисията да се 

ръководи при определяне на оценките на участниците в конкурса. Към всеки 

критерий за оценка трябва съответно да е отредена оценка със стойностни 

показатели (от-до), като за всеки показател следва да е описан критерият, който 

определя получаването на съответната оценка/точки.  

 

Финален етап: 
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 Офертата по поканата трябва да съдържа предложение за минимум два 

варианта на платформа или софтуер, където да бъде проведена финалната част от 

конкурса. Описанието на Финалната част трябва да съдържа: 

- Предложение с разписана организация на етапа на оценяване на 

участниците в конкурса, след представяне на техните идеи/проекти; 

- предложение на минимум 3 (три) варианта на награди за финалистите в 

онлайн конкурса, като в тези варианти не се включва парична награда. 

Забележка: Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да представи 

всички документи на български език, като следва да има предвид, че при 

подписване на договор с Възложителя, част от документите ще трябва да 

бъдат изготвени на български и английски език, а именно:  

• Организационна програма за провеждане на онлайн конкурс за избор 

на „най-добра приложима иновативна идея“; 

• Апликационна форма за подаване на предложенията на участниците в 

конкурса;  

• Методология за оценка на „най-добра приложима иновативна идея“; 

• Анкетна карта за оценка от комисията. 

 

V. Начин на плащане: 

Плащането се извършва по банков път, по банкова сметка, посочена в 

офертата на Изпълнителя. Плащането на Цената се извършва в срок до 10 (десет) 

календарни дни от представяне на фактура за стойността на плащането и на 

подписан между Изпълнителя и Възложителя констативен протокол за приемане на 

изпълнението без забележки от страна на Възложителя. 

Във фактурата изпълнителят трябва да посочи следното: „Разходът се 

извършва по проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по 

Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“, чрез 
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Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния 

бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.“ 

 

VI. Срок за изпълнение:  

Срокът за изработка на „Методологията“ не може да бъде по-дълъг от 10 

(десет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора с избрания 

изпълнител. 

Приемането на изпълнението се удостоверява с подписването от двете 

страни на констативен протокол, подписан без забележки от страна на 

Възложителя. 

 

VII. Критерий за възлагане: На първо място ще бъде класиран участникът 

с икономически най-изгодно предложение при критерий „най-ниска цена“.  

 

VIII. Срок и начин за подаване на оферти: 

Във връзка с гореизложеното и при желание от Ваша страна да участвате в 

процедурата за избор на изпълнител, моля в срок до 17.30 часа на 13.03.2023 г. да 

предоставите оферта.  

Офертата може да бъде входирана или изпратена в запечатан плик на адрес: 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2 или да бъде изпратена сканирана, 

подписана с електронен подпис на участника, на електронен адрес: 

office@sofiatech.bg. 

В случай, че офертата ще бъде изпратена по куриер/поща в запечатан плик, 

същият трябва да бъде с непрозрачен и с ненарушена цялост. Върху плика трябва 

да бъде посочено:   

 

 

mailto:office@sofiatech.bg
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Наименование на Участника: ……………. 

Адрес за кореспонденция: ……………….. 

Телефон, ел. адрес: …………………….…. 

 

Оферта във връзка с определяне на изпълнител за изготвяне на „Методология за 

провеждане на онлайн конкурс за „най-добра приложима иновативна идея““, във връзка 

с изпълнението на проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по 

Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020 г.“, чрез 

Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република 

България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.“           

До  

                                          Изпълнителния директор на  

„Сдружение за научноизследователска 

и развойна дейност          

                                                                                     гр. София, п. к. 1784; 

                                                                                     бул. „Цариградско шосе” № 111Г 

 

 

IX. Сключване на договор:  

С участника, предложил икономически най-изгодна оферта („най-ниска 

цена“), се сключва договор за изготвяне на „Методология за провеждане на онлайн 

конкурс за „най-добра приложима иновативна идея““. 
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X. Указания за подготовка на офертата: 

Офертата се представя с подпис и печат на участника, когато се входира или 

се изпраща на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2. В случай, че 

офертата се изпраща на електронен адрес: office@sofiatech.bg, същата следва да 

бъде подписана с електронен подпис на участника.  

Всички документи, приложени в офертата, се представят номерирани и 

подписани на всяка страница (в случай на подаване на хартиен носител) от законен 

или изрично упълномощен представител на участника. В случай на действие чрез 

пълномощник, участникът представя и заверено ,,вярно с оригинала” пълномощно. 

Всички документи към офертата следва да бъдат на български език, а ако са 

на чужд език следва да са придружени с превод на български език, с изключение на 

тези документи, за които Възложителят изрично изисква представяне на български 

и на английски език. 

Всички разходи, свързани с подготовката на офертите и участието в 

процедурата са за сметка на участниците. Възложителят няма задължение да 

възстанови каквито и да е разходи, направени от участниците, независимо дали 

конкретната оферта е приета или отхвърлена, както и независимо от това дали на 

конкретния участник са били възложени, услугите, предмет на настоящата  

процедура. 

Възложителят няма ангажимент по приемането на пратки, освобождаване от 

митница и/или други действия по получаването/доставянето на оферти на 

участниците по настоящата покана. В случай на изпращане на офертите по пощата 

или чрез куриер участниците следва да осигурят получаването им от възложителя 

в посочения краен срок за това. 

При подготовката на своята оферта участниците трябва стриктно да спазват 

условията и изискванията на Възложителя. Офертата трябва да е съставена по 

начина, посочен в настоящата покана и да съдържа всички документи и 

информация, изискани от Възложителя. 

mailto:office@sofiatech.bg
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Ако участник счете, че в подадената от него оферта се съдържа търговска 

тайна, която не желае да бъде разгласявана, следва изрично да упомене коя 

информация счита за търговска тайна и изрично да упомене в офертата си 

нежеланието си за разгласяване на информацията. 

Офертите трябва да се подадат в един оригинал на хартиен носител. 

В офертата си участниците трябва да предложат цена, изразена 

цифрово и словом, в лева без ДДС за изготвяне на Методология за 

провеждане на онлайн конкурс за „най-добра приложима иновативна идея“. 

Предложената от участник цена не може да надвишава посочената от 

Възложителя в настоящата покана прогнозна стойност. Предлаганата от 

участника цена трябва да включва всички разходи за изпълнение предмета 

на поканата. Оферти надвишаващи прогнозната стойност в настоящата 

покана няма да бъдат разглеждани.  

Срок на валидност на офертата – минимум 30 (тридесет) календарни дни, 

считано от крайния срок за получаване на офертите. 

При подаване на офертата, участникът се съгласява с всички условия, 

заложени в настоящата покана и със съдържанието на проекта на договора, 

представляващ Приложение № 1 към настоящата покана. 

 

XI. За допълнителна информация: Лице за контакт: Свилен Киров – 

технически сътрудник по проект „Entrepreneurship innovation encouragement“, тел. 

0889 900 632, e-mail: s.kirov@sofiatech.bg. 

 

 

 

 

С уважение: ………………………………….. 

/проф. Марин Христов – изпълнителен директор/ 
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		2023-02-24T10:21:53+0200
	Marin Hristov Hristov




